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§1 Zakres obowiązywania

(1) Niniejsze warunki zakupów dotyczą wyłącznie wszystkich naszych zamówień.
(2) Nie mają one jednak zastosowania dla dostaw i usług od klientów do nas w zakresie, w jakim
dotyczy to dostaw metali szlachetnych, w szczególności w przypadku recyklingu. W tych przypadkach
obowiązują nasze ogólne warunki dostaw.
(3) Nie akceptujemy odmiennych i sprzecznych warunków, chyba że wyrazimy na nie pisemną zgodę.
(4) Niniejsze warunki zakupów dotyczą również wszystkich przyszłych transakcji między stronami, a
także jeśli przyjmiemy towary bez zastrzeżeń, wiedząc o odmiennych lub sprzecznych warunkach.
(5) Niniejsze ogólne warunki zakupów mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw, podmiotów
prawnych prawa publicznego lub specjalnych funduszy prawa publicznego w rozumieniu art. 310 ust.
1 kodeksu cywilnego.

§ 2 Zawarcie umowy

Umowa dochodzi do skutku poprzez nasze zamówienie, jeśli dostawca nie wyrazi sprzeciwu na piśmie 
w ciągu tygodnia od otrzymania zamówienia lub nie złoży kontroferty. Decydujące dla terminowości 
jest otrzymanie przez nas sprzeciwu lub kontroferty. 

§ 3 Zakres i zawartość obowiązku dostawy

(1) Zakres obowiązku dostawy przez dostawcę wynika ze specyfikacji i opisów warunków
przekazanych w momencie zawarcia umowy. Jeśli nie zostaną one odrębnie przekazane,
zastosowanie mają informacje zawarte w ofertach i prospektach dostawcy.
(2) Wszystkie dostawy muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami DIN oraz innymi
normami branżowymi lub unijnymi, chyba że zostaną wprowadzone inne pisemne uzgodnienia.
Uzgodnienia odbiegające od umowy wymagają formy pisemnej.

§ 4 Ceny i płatności

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, cena dotyczy towaru z opłaconą dostawą do siedziby odbiorcy,
włącznie z ustawowym podatkiem VAT oraz kosztami opakowania.
(2) Z zastrzeżeniem innych uzgodnień, cenę zakupu należy uiścić w terminie płatności 30 dni od
dostawy i wystawienia prawidłowej faktury ze skontem 5% lub 90 dni od dostawy i wystawienia
prawidłowej faktury netto.

§ 5 Kompensacja należności, wstrzymanie

Przysługuje nam prawo do kompensacji i wstrzymywania w pełnym zakresie wynikającym z 
obowiązującego prawa. 



 
 
 
 
§ 6 Termin dostawy, kara umowna 
 
(1) Wszystkie terminy dostaw podane w zamówieniu lub uzgodnione w inny sposób są terminami 
wiążącymi.  
(2) Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o wszelkich grożących lub 
rzeczywistych przekroczeniach terminu dostawy, ich przyczynach i przewidywanym czasie trwania 
opóźnienia. Niezależnie od tego występuje opóźnienie dostawy. 
(3) Siła wyższa, spory zbiorowe (bez nielegalnych lokautów), niezawinione zakłócenia w działalności, 
zamieszki, środki administracyjne i inne nieuniknione zdarzenia w naszej sferze upoważniają nas – 
bez uszczerbku dla innych praw – do odstąpienia od umowy w całości lub w części, o ile nie trwają 
one tylko przez nieznaczny czas lub powodują jedynie niewielkie obniżenie naszych wymagań. 
(4) W przypadku opóźnienia dostawy zachowujemy wszelkie prawa ustawowe. 
(5) Niezależnie od tego jesteśmy uprawnieni – z zastrzeżeniem innych uzgodnień przy zawieraniu 
umowy – do żądania od dostawcy kary umownej w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty tydzień po 
upływie terminu, maksymalnie jednak 5% całkowitej wartości zamówienia dostawy (netto). Nie wpływa 
to na prawo do żądania dalszych odszkodowań. Jeśli nie zastrzeżemy sobie wyraźnie prawa do 
naliczenia uzgodnionej kary umownej przy przyjęciu opóźnionego świadczenia, kara umowna może 
zostać naliczona w ciągu 10 dni roboczych po przyjęciu. 
 
§ 7 Przeniesienie ryzyka, wysyłka  
 
Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na nas w sytuacji 
prawidłowej i kompletnej dostawie do wskazanego miejsca przeznaczenia.  
 
§ 8 Obowiązek reklamacji, odpowiedzialność za wady 
 
(1) Przyjęcie przez nas towaru odbywa się z zastrzeżeniem kontroli, w szczególności pod kątem wad i 
kompletności. Kontrola jest wykonywana na podstawie dowodu dostawy i ogranicza się do wykrycia 
widocznych wad. Wszystkie dostawy zostaną skontrolowane, gdy tylko będzie to możliwe w zwykłym 
toku działalności, a dostawca otrzyma powiadomienie o wszelkich wykrytych wadach niezwłocznie, ale 
nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dostawy na uzgodniony adres dostawy. O zachowaniu 
terminu decyduje terminowe wysłanie powiadomienia. Informacje o wadach, które zostaną wykryte w 
późniejszym terminie, zostaną przekazane dostawcy na piśmie niezwłocznie, ale nie później niż 10 dni 
roboczych po ich wykryciu. W związku z tym dostawca zrzeka się prawa do powoływania się na 
spóźnione zgłoszenie wad.  
(2) W przypadku dostaw towarów zawierających dużą ilość identycznych towarów mamy obowiązek 
skontrolować pod kątem wad tylko 3% dostarczonych towarów. 
(3) Mamy nieograniczone ustawowe prawa gwarancyjne. W szczególności jesteśmy uprawnieni, 
według naszego uznania, do żądania usunięcia wady lub dostarczenia przedmiotu bez wad bądź 
żądania odszkodowania.  
(4) Jeśli opóźnienie stwarza zagrożenie, jesteśmy uprawnieni, po odpowiednim powiadomieniu 
sprzedawcy, do samodzielnego usunięcia wady na koszt sprzedawcy.  
(5) Roszczenia z tytułu wad materialnych wygasają 36 miesięcy po przeniesieniu ryzyka. 
(6) Przyjęcie towarów, a także przetwarzanie, zapłata i kolejne zamówienie takich towarów, które są 
uznane za niewadliwe i nie podlegają reklamacji, nie stanowią akceptacji dostawy, a w szczególności 
nie stanowią zrzeczenia się przez nas roszczeń. 
 
§ 9 Odpowiedzialność za produkt, ubezpieczenie 
 
(1) Sprzedawca jest zobowiązany do zwolnienia nas na pierwsze żądanie z wszelkiej 
odpowiedzialności wobec osób trzecich lub roszczeń osób trzecich wynikających z produkcji, dostawy, 
przechowywania lub użytkowania dostarczonych towarów. Obowiązek takiego zwolnienia nie ma 
zastosowania, jeśli roszczenie wynika z naszego rażącego zaniedbania lub umyślnego naruszenia 
obowiązków. 
(2) Sprzedawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt 
w odpowiedniej wysokości ochrony (co najmniej 2 500 000,00 EUR na jeden przypadek) w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy oraz do udokumentowania nam tego ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa powinna być utrzymana również po całkowitym wypełnieniu wzajemnych 
zobowiązań umownych przez okres 10 lat od wprowadzenia przetworzonych przedmiotów dostawy na 
rynek przez nas.  



 
 
 
 
(3) Dostawca niniejszym ceduje na nas swoje roszczenia z ubezpieczenia ze wszystkimi prawami 
dodatkowymi. Cesja ta jest przez nas przyjmowana. Jeżeli zgodnie z umową ubezpieczeniową cesja 
nie jest dozwolona, dostawca nieodwołalnie poinformuje firmę ubezpieczeniową, aby dokonywała 
płatności wyłącznie na rzecz naszej firmy. Zachowane są wszelkie dalsze roszczenia 
odszkodowawcze. 
(4) Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawca jest zobowiązany do oznakowania stanów magazynowych 
w sposób zapewniający ich trwałą rozpoznawalność jako nasze produkty. 
 
§ 10 Prawa ochronne osób trzecich 
 
(1) Dostawca jest zobowiązany zadbać, aby dostarczone przez niego towary, jak również ich dalsza 
dostawa, przetwarzanie lub wykorzystanie przez nas nie naruszały praw własności osób trzecich, w 
szczególności wzorów użytkowych, patentów lub licencji. 
(2) Dostawca zwolni nas i naszych klientów z roszczeń osób trzecich wynikających z jakiegokolwiek 
naruszenia praw własności i poniesie wszelkie koszty powstałe w związku z tym. Dotyczy to również 
kosztów obrony prawnej. 
(3) W przypadku naruszenia praw własności osób trzecich dostawca musi uzyskać od posiadacza 
praw na własny koszt skuteczną zgodę lub pozwolenie na dalszą dostawę, przetwarzanie i 
wykorzystanie przedmiotu dostawy. 
 
§ 11 Wady prawne 
 
(1) Sprzedawca gwarantuje, że dostarczane towary nie są obarczone prawami osób trzecich i że 
dostawa nie narusza żadnych praw osób trzecich. Sprzedawca zwolni nas na pierwsze żądanie z 
ewentualnych roszczeń osób trzecich. 
(2) Roszczenia z tytułu wad prawnych ulegają przedawnieniu zgodnie z powyższym § 8 (5). 
 
§ 12 Dostarczanie materiałów; modele i narzędzia 
 
(1) Dostarczone przez nas materiały pozostają naszą własnością i muszą być przechowywane przez 
dostawcę bezpłatnie i z należytą starannością oddzielnie od jego innych przedmiotów, a także muszą 
zostać oznaczone jako nasza własność. Mogą być one wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 
umowy. 
(2) Jeśli dostawca przetworzy lub przekształci dostarczony przez nas materiał, czynność ta będzie 
wykonywana wyłącznie dla nas. Natychmiast stajemy się właścicielem nowego przedmiotu 
powstającego w ten sposób. 
(3) Modele i narzędzia wykonane przez dostawcę specjalnie w celu spełnienia zobowiązań wobec nad 
przechodzą bez ograniczeń na nas jako nasza własność z chwilą zapłaty za zamówione przez nas 
przedmioty. Dostawca będzie używał modeli i narzędzi wyłącznie do produkcji zamówionych przez 
nas towarów. Ponadto dostawca ubezpieczy na własny koszt modele i narzędzia wyprodukowane do 
produkcji zamówionych przez nas przedmiotów według wartości nabycia na wypadek szkód 
spowodowanych pożarem, wodą i kradzieżą.  
 
§ 13 Poufność 
 
(1) Strony umowy zobowiązują się do zachowania wszystkich informacji wynikających ze wzajemnej 
współpracy w ścisłej tajemnicy i wykorzystywania ich wyłącznie do celów wynikających z umowy. 
Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również po zrealizowaniu niniejszej umowy; 
wygasa ono dopiero wtedy, gdy wiedza produkcyjna zawarta na ilustracjach i rysunkach oraz w 
obliczeniach i innych dokumentach stanie się powszechnie znana.  
(2) Ponadto obowiązuje ewentualna umowa o zachowaniu poufności, która może zostać zawarta 
między stronami. 
(3) Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych 
dostarczonych przez nas dokumentów; nie mogą być one udostępniane osobom trzecim bez naszej 
wyraźnej pisemnej zgody. Można ich używać wyłącznie do celów związanych z produkcją na 
podstawie zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia należy je zwrócić, nie oczekując na wezwanie. 
 
  



 
 
 
 
§ 14 Ochrona danych 
 
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania informacji o dostawcy uzyskanych w odniesieniu do kontaktów 
handlowych lub w związku z nimi zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie 
danych (RODO).  
 
§ 15 Przepisy importowe i eksportowe, cła 
 
(1) Dostawca jest zobowiązany do informowania nas w swoich dokumentach handlowych o wszelkich 
wymogach dotyczących zezwolenia na eksport (reeksport) swoich towarów zgodnie z niemieckimi, 
europejskimi, amerykańskimi lub innymi przepisami eksportowymi i celnymi, a także przepisami 
eksportowymi i celnymi kraju pochodzenia jego towarów. W tym zakresie dostawca udzieli nam na 
piśmie wszystkich niezbędnych informacji. 
(2) W przypadku dostaw i usług pochodzących z kraju należącego do UE z wyjątkiem Niemiec należy 
podawać unijny numer identyfikacyjny NIP dostawcy. 
(3) Towary importowane należy dostarczać z uiszczonym cłem. W ramach ogólnie obowiązujących 
przepisów dostawca jest zobowiązany do przedstawienia na własny koszt wszystkich wymaganych 
deklaracji i informacji, aby umożliwić kontrole przez organy celne i uzyskać niezbędne oficjalne 
zatwierdzenia.  
 
§16 Inne postanowienia 
 
(1) Dostawca nie może przekazać zamówienia ani istotnych części zamówienia osobom trzecim bez 
naszej uprzedniej pisemnej zgody. 
(2) Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).  
(3) Miejscem realizacji jest Weil der Stadt (Niemcy).  
(4) Wszelkie spory wynikające z umowy lub związane z umową podlegają jurysdykcji miasta 
Leonberg. 


